ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Рівненської дирекції
залізничних перевезень вітає із ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Любов Денисівну АСТАФ’ЄВУ
із 80-річчям!

Степана Тимофійовича КОТВИНСЬКОГО
Тамару Олександрівну БАРАНОВУ-ОРЕЛ
із 70-річчям!

Ларису Іванівну ТАРАПАНОВУ
із 60-річчям!

Людмилу Іванівну БІЛОУС
Тетяну Михайлівну БОЙКО
Софію Михайлівну ОРИШИНУ
Тамару Миколаївну ФЕДЮРУ
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа!
Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів
із 90-річчям!

Закарпатська регіональна Рада ветеранів війни та праці
Ужгородської дирекції залізничних перевезень вітає із
ювілеєм ветеранів дирекції
із 90-річчям!

Ганну Єлисеївну СОЦЬ
із 80-річчям!

Емму Антонівну ГОНАК
із 70-річчям!

Івана Михайловича КАРАЖІЮ
Золтана Берталоновича УРА
Золтана Калмановича ФЕРКА
Йожефа Мигальовича ГУДІВОКА
Ганну Петрівну ГУНТИНОВИЧ
Шандора Бейловича САБОВА
Марію Федорівну НАВЕР
із 60-річчям!

Клару Адальбертівну ФЕГЕР
Нехай Вам завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Олександра Олександровича ФІЛІПОВА

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає ветерана праці дирекції

із 80-річчям!

Катерину Іванівну ЦЬВАК

Ідею Павлівну ПАНКРАТОВУ
із 70-річчям!

Володимира Михайловича ФЕДИКА
Анастасію Миколаївну ГРИЦИК
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт,
Хай наші щирі привітання
Звучать для Вас не менше сотні літ!
Колектив та профспілковий комітет
ВП “Львівська дистанція захисних лісонасаджень”
щиро вітають водія

Мирослава Миколайовича КОРМИША
із ювілеєм!
Бажаєм Вам, щоб кожне привітання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

із 80-річчям!
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

ПОГОДА

Упродовж 27 грудня 2013 р. – 2 січня 2014 р. на більшій частині
території залізниці очікується тепла погода. У п’ятницю хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабка ожеледиця, місцями туман.
Швидкість вітру 7-12 м/сек., на південному сході залізниці та в горах місцями пориви 13-15 м/сек. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла,
місцями 3-5° нижче нуля, на Закарпатті від 0 до 5° тепла. Вдень 4-9°,
у прикарпатських областях 10-12° вище нуля. У суботу малохмарно,
вітряно, без опадів. Температура вночі від 3°морозу до 2° тепла. У горах 2-7° нижче нуля, вдень 4-9°, місцями 10-12° вище нуля, у горах від
0 до 5° тепла. У неділю хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9°, місцями у прикарпатських областях 10-12° тепла.
У понеділок очікуються невеликі опади дощу, мряки, у горах – мокрого снігу, слабка ожеледь. Температура вночі від 3° морозу до 2°
тепла, у горах місцями до 5° морозу. Вдень 3-8° тепла, у горах від 2°
морозу до 3° тепла. У вівторок уночі та вранці невеликі опади на ІваноФранківщині та Буковині. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень
від 0 до 5° тепла, у горах – до 2° морозу, на Закарпатті 3-8° вище нуля.
Надалі без істотних опадів. Температура вночі від 0 до 5° морозу,
вдень від 0 до 5° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Від імені Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської
залізниці сердечно вітаю Вас з Новим
2014 роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам
щастя, успіхів у здійсненні задумів та міцного здоров’я
на довгі роки. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім
радість, затишок та добробут, а рік, що настає, стане
для нашої галузі роком злагоди та процвітання.
Щасливого Нового року та радісних свят!
З повагою за дорученням колективу теркому профспілки
Ярослав АФТАНАС, голова Ужгородської
територіальної профспілкової організації

Об’єднана Рада ветеранів війни та праці Тернопільської
дирекції залізничних перевезень вітає із ювілеєм
ветеранів підприємств дирекції
із 90-річчям!

Ганну Йосипівну ЛИПОВЕЦЬКУ
Миколу Федоровича ЛЕБЕДЄВА
із 80-річчям!

Богдана Андрійовича ТОДАРУКА
Катерину Петрівну ХОЛОДЕНКО
Євгена Івановича КОПОТЯ
Андрія Івановича ГАРМАТЮКА
із 70-річчям!

Віру Андріївну ЛУКАШ
Любов Петрівну КУПЕР
із 60-річчям!

Світлану Наумівну ГУРИН
Надію Дмитрівну СТУПАК
Надію Василівну БІЛОНОГУ
Іванну Степанівну ВАСИЛИШИН
Валерія Андрійовича ВАСИЛЮКА

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного
неба і тепла,
Колектив служби кадрової та соціальної політики
В
житті
Вам згоди й порядку,
щиро вітає інженера 1 категорії служби
Щоб доля світлою була!

Віру Йосипівну МИХАЛЬСЬКУ

із ювілеєм, який вона святкуватиме 29 грудня!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Нехай життя здається добрим дивом,
Цікавим, радісним, щасливим,
А плідні справи та шляхи
Благословенні будуть Богом та людьми!

ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Енергозбут” ДТГО “Львівська залізниця”
інформує про вакансії за спеціальностями:
– електромеханік на Львівському регіональному відділі
(місце постійне, оклад – 3277 грн);
– електромеханік на Івано-Франківському регіональному відділі (місце постійне, оклад – 3137 грн);
– електромеханік на Ужгородському регіональному відділі (місце декретне, оклад – 3137 грн);
– диспетчер у Львові (місце декретне, позмінне, оклад
– 2762 грн).
Прийом здійснюється за ВТП, освіта: повна вища, спеціальність “Електротехнічні системи електроспоживання”.
Телефон для довідок 6-80-41.
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Колектив Дорожньої нормативно-дослідної станції
з праці щиро вітає начальника станції

Ігоря Івановича МАРТИНОВИЧА
із Днем народження!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає ветерана праці, колишнього старшого оглядача вагонів ПТО станції Коломия вагонного депо Коломия

Василя Савовича СУКЕНИКА
із 80-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
Колектив ВП “Стрийська дистанція сигналізації і
зв’язку” щиро вітає заступника начальника зі СЦБ

Василя Васильовича СТУПИНЦЯ
із ювілеєм!
Вам 50! І це чудова дата!
Бо скільки Вами пройдено доріг!
Душа теплом і радістю багата.
І от він, ювілей, став на поріг!
Бажаєм Вам тепла, а в серці свята,
Здоров’я доброго на довгії літа.
На радість доля буде хай багата,
Живіть щасливо років хоч до ста!

Подруги Надія та Любов вітають
добру колегу, вірну товаришку

Галину Павлівну ІРЗУ
із 55-річчям!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
Хай лунає скрізь привітне слово!
Хай Бог благословляє Твою долю
І вбереже Тебе від розчарувань та болю!
Від друзів – поваги, від людей – добра.
Щоб Твоє здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло!
Друзі по роботі вітають електромеханіка
СЦБ контрольно-вимірювального пункту дистанції
сигналізації та зв’язку ст. Львів

Любов Іванівну ШЛЬОМСЬКУ

із ювілеєм!
Прийшла до Вас знаменна дата
В калиновім намисті літ,
Слова найкращі хочем передати,
Палкий і щирий шлем привіт!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонце ясне
Вас зігріває щастям і любов’ю!
Колектив станції Задвір’я вітає чергову по станції

Галину Володимирівну ГУК
із Днем народження!
У праці роки пролітають, неначе ластівки в блакить,
Хай серце Ваше молодіє, душа хай піснею бринить!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і радість приходить до хати,
Хай сонечко ясне світить, не згасне,
Життя Ваше буде в достатку прекрасне!
Колектив станції Рава-Руська вітає
агента з передачі вантажів

Ірину Іванівну ЛЯХОВИЧ
із 30-річчям!
Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя!
Тож прийміть від нас ці привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі Ваші бажання!

